Alweer bijna een jaar is Dynamiek onderdeel van Mozaiek Welzijn.
• We hebben een ander mailadres en zijn onderdeel geworden van de
Mozaïek website (www.mozaiekwelzijn.nl).
• We bieden nog steeds dezelfde activiteiten en diensten aan, met
nog steeds een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers.
• De belangrijkste veranderingen zijn rondom de woonzorgdienst en de klussendienst. Dynamiek heeft
geen woonzorgdienst meer.
• De vrijwilligers die bij ouderen mensen thuis kwamen, doen dat nog steeds, maar nu vanuit Mozaiek.
Bij Mozaïek zitten we nog steeds te springen om vrijwilligers die het leuk vinden om als maatje ingezet te
worden! Voor meer informatie, bel gerust eens naar Mozaïek (0344-611566), en vraag naar Inez!
Alle kleine klussen in en om het huis worden gedaan vanuit Dynamiek. We vragen hiervoor € 2,50 per uur.
Er kan gebeld worden voor een afspraak met Dynamiek (0344-621607). Vraag naar Ton of Belinda. Zij
plannen dan met u een afspraak om te kijken naar de voorwaarden en de mogelijkheden.

Het team van Dynamiek is in 2018
aangevuld en versterkt met twee toppers
van werkbegeleiders: Belinda van Arkel
en Hassana Akrouni.
Samen met de coördinator zorgen zij
ervoor dat de vrijwilligers van Dynamiek
fijn kunnen werken en zich kunnen
ontwikkelen naar behoefte.
Belinda en Hassana ondersteunen de
vrijwilligers daar waar nodig in het
uitvoeren van hun werk. Want zonder de
vrijwilligers zou Dynamiek niet bestaan!
Zij zorgen ervoor dat Dynamiek diensten
en activiteiten aan kan bieden aan de
inwoners van Tiel!

I.v.m. kerstvakantie is Dynamiek gesloten van 21 december 2018 t/m 4 januari 2019.
Tijdens de kerstvakantie zijn er geen activiteiten of diensten. Vanaf 7 januari staan wij weer voor u klaar!
In het nieuwe jaar start de kledinghersteldienst weer, iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
I.v.m. het winterse weer, doen wij t/m eind februari geen tuinklussen.
Voor klussen binnenshuis staan wij graag voor u klaar!
Maakt u gebruik van de scootmobielpool en heeft u in deze periode een scootmobiel nodig?
Neem direct contact op met het Servicepunt Thuiswonen op nummer 088-7004100
Adres:

[Typ hier]
Dynamiek
Haaftenlaan 26
4006 XL TIEL

E-mail:
Telefoon:
Website:
Facebook:

Dynamiek@mozaiekwelzijn.nl
0344-621607
www.mozaiekwelzijn.nl
www.facebook.com/dynamiek.tiel.9

Inmiddels biedt Dynamiek al 10 jaar op diverse gebieden leerwerkplekken.
Vrijwilligers gaan met gerichte leerdoelen aan de slag. Bijv. ervaring
opdoen in de keuken, schoonmaak, oefenen van werknemersvaardigheden
etc. en kunnen diverse certificaten behalen (zoals Word/Excel, HACCP).
Er is veel interesse om ervaring op te doen met administratie. We hebben
ruimte om ook externe administratieve werkzaamheden bij ons op kantoor uit te voeren.
Dus heeft uw organisatie geen tijd voor de boekhouding, of is er een externe mailing die gedaan moet
worden, zoek gerust eens contact met ons om de mogelijkheden te bespreken. Onze gemotiveerde
vrijwilligers doen graag door uw klussen administratieve ervaring op, waarbij zij door deskundige
begeleiding worden ondersteund waar nodig!

12.30 - 14.00: Nederlandse les A1 en A2
13.00 - 15.00: kledingherstelservice
09.30 - 11.30: formulierenspreekuur
12.00
Werelds koken
13.00 - 14.30: Babbelton
09.30 - 11.30:
10.00 - 12.30:
12.00
12.30 - 14.30:
Sinds dit jaar wordt er binnen Dynamiek de
babbelton 2.0 aangeboden! 2.0 omdat we de
babbelton in een iets andere vorm hebben
gegoten. De nadruk ligt nog steeds op de
gezelligheid, maar zeker ook op taal!
Zo doen we tijdens deze activiteit bijvoorbeeld
spelletjes met woorden en letters, of we gaan met
elkaar in gesprek naar aanleiding van een thema.
Ook koken we soms samen wat lekkers en
gezonds.
We bieden deze activiteit op 2 middagen aan,
maar we zouden het wel iedere middag kunnen
doen, omdat er veel interesse is.

Formulierenhulp
Nederlandse les A3
Werelds koken
Nederlandse les A4

13.00 - 14.30: Babbelton 2.0 en spelletjesmiddag

De dinsdagmiddag zit inmiddels helemaal vol!
Wil je meedoen met de Babbelton, als deelnemer
of als vrijwilliger, neem dan contact op met
Dynamiek en vraag naar Belinda of Hassana.
Adres:
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